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   ساله 13تا  7 سن تقویمی، سن دندانی و سن استخوانی در کودکان يرابطه
  
  

  ***  سمیه حیدري، ** مجید وفایی، * زهره هدایتی
  
  شیرازو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی  ،دندانپزشکیي شکدهو عضو مرکز تحقیقات ارتودنسی دان دنسیوارتآموزشی گروه  دانشیار *

  رادیولوژي شک متخصصدندانپز **
  عمومی دندانپزشک ***
  

  چکیده
ها و سن تقویمی سبب خواهد شـد  دست و مچ و مراحل تکامل دندان يوقایع استخوانی ناحیهمیان  کوشش براي بررسی ارتباط: الهبیان مس

  .آیدپدید مطمئن  ساده وروش که امکان تعیین شرایط تکاملی فرد به 
مراجعه کننده به بخش  يساله13 تا 7سنین تقویمی، دندانی و استخوانی در کودکان ي میان بررسی رابطه ،پژوهشهدف از انجام این : هدف

  .بودشیراز دانشگاه علوم پزشکی دندانپزشکی  يدانشکده ،ارتودنسی
ک و دست و مچ از این افراد پانورامیپرتونگاري . ساله انجام شده است 13تا  7پسر  22دختر و  40مقطعی بر روي  بررسیاین : مواد و روش

و دوم و مولرهاي دوم و سوم سمت  نخستهاي کانین، پرمولرهاي و با توجه به دندان) Demirjian(دمیرجیان سن دندانی به روش . شدفراهم 
 واکاوي. قرار گرفتده مورد استفا) Greulich & Pyle(گرولیچ و پایل براي تعیین سن استخوانی، اطلس استاندارد . چپ فک پایین محاسبه گردید

  . شد انجامنتایج با کمک ضریب همبستگی پیرسون 
، چشـمگیر  ارتباط میان سن دندانی و سن استخوانی نیز. سن دندانی و سن تقویمی دیده شد میان) > p 01/0(ادار آماري معنواکاوي : هایافته

 ان، پسرهماننددر مراحل تکامل اسکلتی ).   > 01/0p(انی دیده شد سن تقویمی و سن استخو میانهمبستگی  يبیشترین رابطه. ) > 05/0p(بود 
به را با مرحله پوشش دیافیز ) درصد 60(، بیشترین همزمانی (G) دندان کانیني کامل شدن ریشهي تکامل دندانی بیشتر را نشان دادند و مرحله

  . داشت )MP3 cap(اپیفیز در انگشت سوم ي وسیله
ارزشمند در تعیـین   اينمایهتواند به عنوان پانورامیک، می پرتونگاريمراحل تکاملی دندانی مشاهده شده در  ، کهرسدیبه نظر م: گیرينتیجه

  . زمان جهش رشدي به کار رود
  دندانی، فاکتور سن سن استخوانی، گیري اندازه: واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    Shiraz Univ Dent J 2009; 10(1):51-59            2/10/87 :تاریخ پذیرش مقاله،  29/2/87 :تاریخ دریافت مقاله
  

  ، 0711 -6263193:تلفن ارتودنسی، گروه آموزشی ، دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز يدانشکده، شیراز. زهره هدایتی :ي مسوول مکاتباتنویسنده
  hedayatz@yahoo.com: پست الکترونیک

ي پژوهشی اصیلمقاله  
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  درآمد
توان تکاملی یک کودك یا نوجوان می يبا آگاهی از مرحله

تعیـین  . دکـر مقایسه  ،فرایند رشد وي را با آنچه مورد انتظار است
هـاي  ناهنجـاري متفاوت از  يوضعیت تکاملی در تشخیص موارد

، انواعی از سـندرم و یـا   غدد درون ریز، مشکالت سوخت و سازي
در دندانپزشـکی،  . )2و  1(زشکی قانونی کـاربرد دارد  تعیین سن در پ

ترین نقش بررسی شرایط تکامل فرد را می توان در تشخیص مهم
زمان و . مشاهده کرد هاو طراحی درمان مشکالت ارتوپدیک فک

میزان رشـد  ي پایهبینی نتایج آن بردرمان ارتودنسی و پیشروش 
ه و تعیـین زمـان   مانـد برجامقدار، سرعت و جهت رشـد   ،طی شده

، مانند هاي وابسته به رشددرمان يهمه. جهش رشد در فک است
، صـورت  ، چانه بند، هدگیر، ماسـک فانکشنالهاي کاربرد دستگاه

دهانی، بازپس گیـري فضـا در قـوس    بیرون  هايترکشنکاربرد 
کشیدن دندان، تعیین لزوم جراحـی  ي بارهگیري دردندانی، تصمیم
شدنی  ،از وضعیت تکامل فرد آگاهیها پس از تن... ارتوگناتیک و 

  .)3-6(است 
بررسی سن تقویمی همیشه نمی تواند تکامل جسمی فرد را 

کودکان دیدگاه در میان هاي چشمگیر را از این نشان دهد و تفاوت
هـاي تعیـین وضـعیت    راه دیگـر از . تـوان دیـد  همسن و سال می

کـه بـه    ،کـرد توان به جهش رشد قد یـا وزن اشـاره   تکاملی، می
  .)1( مدت نیاز دارندبلند بررسی 

و آب و هواي هـر  ارثی به شدت از شرایط  ،بلوغ جنسی نیز
هـاي تکـاملی   نمایهچنین دالیلی، کاربرد . )5(پذیرد اثر میمنطقه 
پـذیرش همگـانی   وضعیت استخوانی و دنـدانی را بـا   ، مانند دیگر
  . ساخته استرو روبه

ترین روش مورد اسـتفاده  یجترین و رادقیق ،سن استخوانی
مـچ و انگشـتان دسـت، بیشـترین      يهاي ناحیهاست و استخوان

همزمان در یـک  اي زیرا، به گونه. )7( کاربرد را در این زمینه دارند
 ،توان دیـد استخوان کوچک را می 30حدود عکس پرتونگاري، در 

تنها یکـی از   يتوان تشخیص را بر مبناي مشاهدهکه گرچه نمی
ــهاســتوار کــردهــا آن   ایــن  يهمــهمیــزان تکامــل  ي، ولــی برپای

ضـمن  . )8(اسـت  ، شـدنی  از سن تکاملیبرآورد دقیق ها، استخوان
 ياستخوانی در این ناحیه، فاصله يویژهبررسی رخدادهاي  ،کهاین

مانده تا جهش رشدي را نشان داده و امکان پیش بینی برجا زمانی 
  . )9(سازد را فراهم میمانده  برجاسرعت و مقدار رشد 

  دشوار و  يااندازهکاربرد این روش براي دندانپزشکان تا 

نان به کاربرد سن دندانی شده آسبب روي آوردن و ، بودهگیر وقت
هـا در  زمـان رویـش دنـدان    يیا بر پایه ،تعیین سن دندانی. است

یـا  پـذیرد و  مـی اثـر  که به شدت از عوامل محیطـی   ،دهان است
کـه تنهـا در    ،هـاي شـیري اسـت   دندان يتحلیل ریشه يپایهبر

و یـا   بـوده زمانی اندك از طول عمر فرد قابـل اسـتفاده    يفاصله
دنــدان در  يتکامـل تـاج و ریشـه    پرتونگـاري بررسـی  ي پایـه بر

امـا  . )1(شـود  ترین نتایج را سبب میاستخوان فک است، که دقیق
وضـعیت   ،از آن که ترکه سن دندانی بیش ،اندها نشان دادهبررسی

با سن تقویمی وي همخوانی دارد  ،تکامل واقعی فرد را نشان دهد
 میاناند تا ارتباطی کوشیدهپژوهشگران بنابراین، بسیاري از . )13-10(

دست و مـچ و شـرایط تکامـل     يوقایع استخوان سازي در ناحیه
اي سبب خواهد شد که اثبات چنین رابطه. بیابند را ها در فکدندان

پـري   پرتونگـاري یـک  ي پایهامکان تعیین شرایط تکاملی فرد بر
هـاي  گسترده در دهـه هایی بررسی. آید پدیداپیکال یا پانورامیک 

انجـام  اخیر براي یافتن ارتباطی میان تکامل دندانی و اسـتخوانی  
  . در این زمینه گزارش شده است ،متفاوت نیز یگرفته است و نتایج
را بــا  اســتخوانیتکامــل  يطــهراب) Engstrom(انگسـتروم  

 يسـاله  18تـا   9تکامل دندان مولر سوم در کودکان و نوجوانـان  
 میـان  88/0که ضریب همبستگی دریافت، و کرد سوئدي بررسی 

این مقدار بـراي ارتبـاط    .سن استخوانی و سن تقویمی وجود دارد
بـوده و سـن دنـدانی و     72/0تکامـل دنـدانی و اسـتخوانی     میان

  .)14( گزارش شد 77/0 برابراي داراي ضریب همبستگی ،نیز تقویمی
نـژاد   يسـاله  12تـا   8کودکـان  روي بـر   یهایبررسیدر 
را ) Greulich & Pyle(گرولیچ و پایل روش ، )Sierra(سیرا  قفقازي

را بـراي بررسـی   ) Nolla(نوال  براي تعیین سن استخوانی و روش
سن دنـدانی و  ي میان رابطه. تکامل دندانی مورد استفاده قرار داد

میان بود و بیشترین ارتباط  71/0 ،سن استخوانی در این کودکان
  .)15( شددیده تکامل دندان کانین پایین با تکامل استخوانی 

ــویی ــان ) Lewis(س ل ــاله از روش 10در بررســی کودک  س
به ترتیـب بـراي تعیـین سـن     ، )Bolton(گرولیچ و پایل و بولتون 

 40از  ترکه در بیش ،داد نشان و کرد استفاده سن دندانی و استخوانی
  .)16( ماه استشش این دو سن کمتر از  میانتفاوت  ،درصد موارد

کـه بـر روي کودکـان    پژوهشـی،  در ) Coutinho(کوتینهو 
و ) Demirjian(دمیرجیـان  ، با استفاده از روش انجام دادمریکایی ا

ستفاده و سـن  تنها از دندان کانین پایین براي تعیین سن دندانی ا
 يوي رابطه. کردتعیین گرولیچ و پایل به روش  ،استخوانی را نیز
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تکامل استخوانی و تکامل دندان کانین میان همبستگی باالیی را 
دنـدان   F يمرحلـه  ،که ضمن این). 85/0تا  53/0(نمود گزارش 

را داراي  G يجهـش رشـد و مرحلـه    آغازاي براي کانین را نشانه
سال بـا جهـش رشـد دانسـته و     شش ماه تا یک زمانی  يفاصله

) درصد موارد MP3cap )87و  Gمرحله میان بیشترین همزمانی را 
  .)17(گزارش کرده است 

  کودکـان  روي بـر  پژوهشی در ) Krailassiri(السیري یکرا
گـرولیچ و   تایلندي از روش تعیین سن اسـتخوانی  يساله 19تا  7

 يو رابطه نمودهاستفاده ن دمیرجیاو روش تعیین سن دندانی پایل 
 کـرد این سنین تکاملی گزارش میان را  69/0تا  31/0همبستگی 

آن مربوط به دندان پرمـولر دوم و کمتـرین   ي اندازهکه بیشترین 
  .)6(براي دندان مولر سوم به دست آمده است 

نیرومند میان ، که همگی به ارتباطی هابرابر این بررسیدر 
 ،هاي دیگر نیز، بررسیکنندتایید مینی سن دندانی و سن استخوا

، دارند باور اي را کامال مردود دانسته وکه چنین رابطه ،وجود دارند
کامال  يکننده مهارتکامل دندانی و تکامل استخوانی از عوامل  که

ي گاندینی به وسیلههاي انجام شده بررسی. پذیرندجداگانه اثر می
)Gandini(، مپس )Mappes (سو و )So (از این دسته هستند )20-18(.  

این نتایج متفاوت و گـاه متنـاقض   شماري از پژوهشگران 
سنین دنـدانی، اسـتخوانی و تقـویمی را بـه     میان ارتباط ي بارهدر

هـر  . دهنـد نسبت میها بررسیهاي متفاوت به کار رفته در روش
ایـن سـنین   میان  متفاوت یکه روابط، هست، چند این احتمال نیز

اثبات یا رد . وجود داشته باشد گوناگوننژادهاي با در افراد  تکاملی
کـه لـزوم بررسـی ایـن روابـط را در       ،اي استاین موضوع، مساله

  . سازدایران مطرح می، مانند گوناگون هايگروه
آشـکار  کوششی است براي یافتن ارتبـاطی  بررسی کنونی، 

ـ  میان  ی، تـا در  تکامل دندانی و استخوانی درگروهی از نـژاد ایران
 يهاي دندانپزشکی، مرحلـه صورت امکان بتوان در طراحی درمان

اضـافی  فـراهم کـردن پرتونگـاري    نیاز به بیدقیق تکامل فرد را 
  . تعیین کرد

  
   مواد و روش

   گیـري در دســترس مقطعـی بـا روش نمونـه   بررسـی  ایـن  
 13تا  7) پسر 22دختر و  40(فرد  62بر روي ) گیري آساننمونه(

 يدانشکده ،به بخش ارتودنسیماه  4 زمانی يه در فاصلهک ،ساله
شیراز مراجعـه کـرده و بـراي     ، دانشگاه علوم پزشکیدندانپزشکی

پـس از  ، بودنـد نیازمند تعیین سن استخوانی به ریزي درمان، طرح
. گرفتآنها انجام پدران و مادران  زآگاهانه ا ينامهرضایتدریافت 

ي پیشـینه المت کامـل بـوده و   افراد مورد بررسـی در سـ   يهمه
-ناهنجاريمدت دارو، بلند هاي سیستمیک شدید، مصرف بیماري

مشکالت ارثـی و ضـرب   هاي سوخت و سازي و غدد درون ریز، 
 .کردنـد دست و مچ را گزارش نمـی ، صورت، فک يدیدگی ناحیه

ي پدر و مادر و برپایـه با پرسش از بررسی سن تقویمی افراد مورد 
از  ،سـپس . شـد اي هر فرد در پرسشنامه ثبـت  امهاطالعات شناسن

از دست پرتونگاري پانورامیک و یک پرتونگاري آنان یک  يهمه
گیـري و  خطـاي انـدازه  براي از میـان بـردن    .گردیدفراهم و مچ 

بـه  یـک بـار   هاي پرتونگاري ا، دادههافزایش قابلیت اعتماد یافته
ــه وســیله ،مجــري طــرح و ســپس يوســیله ص دو متخصــ يب

. گردیدند دندانی و استخوانی تعیینسن رادیولوژي بازخوانی شده و 
-مشـاهده  يکه همـه تکرار شده تا زمانی ها پرتونگاريبازخوانی 

  . رایی رسیدندهمکنندگان به 
در . استفاده شـد دمیرجیان براي تعیین سن دندانی از روش 

و هـر   گردیـد هاي سمت چپ فک پایین بررسی دندان ،این روش
، بودکه تشکیل شده ي آن، مقداري از تاج و ریشهي پایهن بردندا

  :گرفتند جا Hتا  Oهاي در یکی از گروه
O  :دیده شدن کریپت دندان بدون آهکی شدن  
A  : در سـطح   جداگانـه آهکی شدن با تشـکیل نقـاط    یندافرآغاز

  اکلوزال  
B  : سطح اکلوزال مشخص شده استپایانی کانتور  
C  :جتشکیل تا آغاز  
D  :تکمیل تاج و آغاز تشکیل ریشه  
E  : هـاي چنـد   و در دنـدان  بـوده تاج کمتر بلندي ریشه از بلندي

  .فورکا قابل تشخیص است ياي ناحیهریشه
F  :هاي دندان تاج است و دربلندي یا بلندتر از ، برابر ریشه بلندي

   .توان دنبال کردمی هر ریشه را جداگانهراستاي اي، چند ریشه
G : اپکس باز است، اما کامل شده ،ریشه.   
H  :اپکس بسته شده است .  

اي، هـاي چنـد ریشـه   تکامل دنـدان  يمالك تعیین مرحله
جـدول  ي پایـه اعداد مربوط به هر مرحلـه بر . بوددیستال  يریشه

-تعیین شد و میانگین آنها، سن دندانی فرد را نشان میدمیرجیان 
هاي کـانین، پرمولرهـاي   ز دنداناستفاده ا با ،این محاسبات. دادند

هـاي  گرفت و دنـدان انجام و دوم و مولرهاي دوم و سوم  نخست
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به دلیل بسته شدن اپکس شان در سنین مورد نخست، ثنایا و مولر 
، )سال در پسران 7/9سال در دختران و  5/9میانگین سنی ( بررسی

نی در تعیین سن استخوا. در تعیین سن دندانی در نظر گرفته نشدند
که تصاویر ، )Greulich & Pyle(یچ و پایل لگرو از اطلس استاندارد

مچ، انگشتان و کف دست، در آن بـه   ياستخوان سازي در ناحیه
افزون بر آن، . )21(استفاده شد  ه مرتب شده استماي شش هفاصل

زمـانی بـا    يتا فاصلهشد بررسی  ،اسکلتی نیز اينمایهرخدادهاي 
  :باشدبرآورد ابل جهش رشدي در هر فرد ق

PP2 : اپی فیز و دیـافیز بنـد پروگزیمـال    بلندي شدن برابر
  از جهش رشد پیش سال ، دو تا سه انگشت دوم

MP3 : انگشت  میانیاپی فیز و دیافیز بند بلندي شدن برابر
 از جهش رشدپیش سال دو سوم، 

Pisi : دیــده شــدن اســتخوان)Pisi form ( پرتونگــاريدر،   
  از جهش رشد یش پسال  4/1تا  3/1

MP3cap : انگشت سوم بـه  میانی پوشانده شدن دیافیز بند
  از جهش رشد پس سال  6/0تا  3/0 ،اپی فیز يوسیله

DP3u :  ،اتصال اپی فیز و دیافیز بند دیستال انگشت سـوم
   .از جهش رشدسال پس  6/1تا  5/1

آنها پـس از تعیـین   واکاوي کدبندي شده و ها داده ،سپس
ــار در مراحــل میــانگین و ان ــاگون ســن حــراف معی  ،تقــویمیگون

با کمک  گوناگونسنین میان همبستگی و نیز، استخوانی و دندانی 
بـا اسـتفاده از    p  >05/0در سـطح   ب همبسـتگی پیرسـون  یضرا

  . انجام شد) 10ي نسخه( SPSS آماري يبرنامه
  
  هایافته

 22و ) درصـد  5/64(نفر دختـر   40، بررسینفر مورد  62از 
  . بودند) درصد 4/35(پسر  نفر

  بررسـی،  مـورد  اسـتخوانی گـروه   در بررسی شرایط تکامل 
  

  دیـده   Pisi يدو جـنس در مرحلـه  میـان  بیشترین اختالف سـنی  
و کمتـرین  بـود  سـال دیرتـر از دختـران     7/2که در پسران،  ،شد

ــتالف ــه ، اخ ــه مرحل ــاملی  يب ــیش از آن PP2تک ــوط و پ    مرب
به . بوددیدن قابل  انزودتر از پسرسال ن یک که در دخترا شد،می

هر یک از مراحل  ن،سال زودتر از پسرا 5/1 ن، دخترامیانگینطور 
  ). 1جدول (گذرانند میتکامل اسکلتی را 

بیــانگر بررسـی  مـورد  گــروه بررسـی وضـعیت دنـدانی در    
  : رخدادهاي زیر بود

  Gتـا   D، مراحل بررسیسنی مورد ي دامنهدندان کانین در  -1
که براي دندان کانین  ،بیشترین وضعیت تکاملی. ادرا نشان د

مـوارد   درصد 45که در  ،تکاملی بود F يگزارش شد، مرحله
  . در هر دو جنس دیده شد

داشت و  جا Gتا  Dمراحل  يدر فاصله نخستپرمولر  دندان -2
. را نشان دادنـد  F يافراد در هر دو جنس، مرحله درصد 50

 C يیزان تکامل خود، مرحلهدندان پرمولر دوم در کمترین م
. را نشـان داد  G ي، مرحلـه آن و در بیشترین مقـدار تکامـل  

 ،کـه در دختـران   ،مراحل دیده شد دیگراز  تربیش F يمرحله
 .شدموارد را شامل میدرصد  4/45و در پسران  5/37

پرمولر دوم را نشان داد و همانند مراحلی  ،دندان مولر دوم نیز -3
چهـل و پـنج   . گرفـت در بر میرا  G يهتا مرحل C يمرحله

پســران در  درصــد 3/36و  D يدختــران در مرحلــهدرصــد 
 .داشتندجا  E يمرحله

  دندان مولر سوم در بسـیاري از مـوارد هنـوز شـروع     يجوانه -4
 درصـد  8/31دختـران و   درصـد  55(به تشکیل نکرده بـود   

فته رتکامل پیش D يتا مرحله ،موارد درصد 5/2و در ) پسران
 يشده در پسران، مرحلهدیده بیشترین وضعیت تکاملی . بود
B  تشـکیل   دختـران، بیشـتر  در  ،کـه درحالی) درصد 50(بود

 ). 3و  2هاي جدول(این دندان، هنوز آغاز نشده بود  يجوانه

  اسکلتی مچ دست و انگشتان در دختران و پسران ينمایهمیانگین سنی رخدادهاي  :1 جدول
 

کامل ت يمرحله
  استخوانی

 پسران  ندخترا
  )سال( میانگین سن تقویمی )درصد(شمار   )سال( میانگین سن تقویمی )درصد(شمار 

 PP2 )5/7(3 9/0±8/7 )9/40(9 9/0±8/8پیش از 
PP2  )15(6 9/0±7/8  )3/36(8 3/1±7/9  
MP3 )5/7(3 1/1±9/8  2)9( 8/0±5/10  
Pisi )32(13 9/0±1/9  1)5/4( 8/11  

MP3 cap )5/32(13 8/0±3/10 2)9( 8/1±4/11  
DP3u )5(2 8/1±5/11  0 -  
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  می در دخترانیهاي دامیانگین سنی مراحل تکامل دندان : 2جدول
  

مل
کا
ه ت

رحل
م

  

  مولر سوم   مولر دوم   پرمولر دوم   پرمولر اول   کانین 

مار
ش

صد    
در

ن   
نگی

میا
ار   
معی

ف 
حرا

ان
  

مار
ش

صد   
در

ن   
نگی

میا
ار   
معی

ف 
حرا

ان
  

مار
ش

صد   
در

ن   
نگی

میا
ار   
معی

ف 
حرا

ان
  

مار
ش

صد   
در

ن   
نگی

میا
ار   
معی

ف 
حرا

ان
  

مار
ش

صد   
در

ن   
نگی

میا
ار   
معی

ف 
حرا

ان
  

O  0   -   -   - 0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  22  55  1/9  2/1  
A 0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  6  15  5/9  1/1  
B 0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  11  5/27  9/9  4/0  
C 0   -   -   -  0   -   -   -  2  5  2/8  4/2  2  5  3/7  5/0  0   -   -   -  
D 2  5  3/7  5/0  5  5/12  6/7  7/0  7  5/17  7/8  8/0  18  45  9  1  1  5/2  8/12   -  
E 5  5/12  4/8  6/0  6  15  1/9  8/0  13  5/32  3/9  8/0  13  5/32  5/9  6/0  0   -   -   -  
F 18  45  4/9  1  20  50  5/9  7/0  15  5/37  2/10  1/1  6  15  1/11  9/0  0   -   -   -  
G 15  5/37  3/10  0  9  5/22  7/10  2/1  1  5/2  1/11   -  1  5/2  3/11   -  0   -   -   -  
H 0   -   -  -  0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  

  
O  : ،دیده شدن کریپت دندان بدون آهکی شدنA  : آهکی شدن یندافرآغاز ،B  : سطح اکلوزالپایانی کانتور مشخص شدن،  C  :تشکیل تاج آغاز،  D  :تکمیل تاج و آغاز تشکیل ریشه،  E  :

  اپکسبسته شدن :  H  با آپکس باز، ریشهتکمیل :  G   با بلندي تاج، ریشه بلنديبرابر بودن :  F ن بلندي ریشه از بلندي تاج،بودکمتر 
  

  می در پسرانایهاي دمیانگین سنی مراحل تکامل دندان :3جدول 
  

مل
کا
ه ت

رحل
م

  

  مولر سوم   مولر دوم   پرمولر دوم   پرمولر اول   کانین 

مار
ش

صد  
در

ین  
انگ

می
  

اف
حر

ان
 

یار
مع

  

مار
ش

صد  
در

ین  
انگ

می
  

اف
حر

ان
 

یار
مع

  

مار
ش

صد  
در

ین  
انگ

می
یار  
 مع

اف
حر

ان
  

مار
ش

  

رص
د

ین  د
انگ

می
یار  
 مع

اف
حر

ان
  

مار
ش

صد  
در

ین  
انگ

می
یار  
 مع

اف
حر

ان
  

O  0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  7  8/31  5/8  2/1  
A 0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -  -  0   -   -   -  3  6/13  5/9  4/0  
B 0   -   -   -  0   -   -  -  0   -   -   -  0   -   -   -  11  50  7/10  1  
C 0   -   -   -  0   -   -   -  2  9  7/8  7/0  3  6/13  3/8  7/0  1  5/4  9/10   -  
D 2  9  8/8  8/0  3  6/13  3/8  7/0  3  6/13  8/8  5/0  5  7/22  7/8  7/0  0   -   -   -  
E 5  7/22  6/9  6/0  5  7/22  8/8  8/0  7  8/31  6/9  5/0  8  3/36  7/9  2/1  0   -   -   -  
F 10  45.4  8/9  3/1  11  50  8/9  2/1  10  4/45  4/10  5/1  5  7/22  6/10  1  0   -   -   -  
G 5  7/22  2/12  6/0  2  9  1/11  1/1  0   -   -   -  1  5/4  7/12   -  0   -   -   -  
H 0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  0   -   -   -  

  
O  : ،دیده شدن کریپت دندان بدون آهکی شدنA  : آهکی شدن یندافرآغاز ،B  : سطح اکلوزالپایانی کانتور مشخص شدن ،C  :تشکیل تاج آغاز ،D  :تکمیل تاج و آغاز تشکیل ریشه ،  
E  : بودن بلندي ریشه از بلندي تاج،کمتر F  :تاج،با بلندي  ریشه برابر بودن بلندي G  : آپکس باز،با  ریشهتکمیل H  : اپکسبسته شدن  
  

ي زمینـه تـوان در  دو جنس را مـی میان بیشترین اختالف 
سال زودتر  2/1 ،در دخترانمیانگین که به طور  ،دندان کانین دید

و ایـن اخـتالف   گذرانند میهر یک از مراحل تکاملی را  ن،از پسرا
 سال و براي دندان مولر دوم، 2/0و دوم، نخست پرمولر ي بارهدر
در نظر گرفتن دندان مولر سوم، دختـران بـه    بدون. سال بود 3/0

هر یک از مراحل تکامل ان، سال زودتر از پسر 5/0میانگین، طور 
  .گذارنددندانی را پشت سر می

سـال و   5/9مورد بررسی  ،میانگین سن تقویمی در دختران
میانگین سـن دنـدانی    ،کهدرحالی. سال بوده است 7/9 ،در پسران

این مقادیر براي . سال بود 6/10 ،سال و در پسران 5/11 ،ندخترا
سال گزارش  8/8سال و در پسران  2/9سن استخوانی، در دختران 

  از دختـران   تربیشـ  ندر پسـرا اسـتخوانی هماننـد،   در مراحل  .شد

ب یبررسی ضرادر . دیدتکامل دندانی را  يتوان مراحل پیشرفتهمی
ــان همبســتگی  ــدانی و ســنین تکــامپیرســون می ــویمی دن لی تق
سن تقـویمی و سـن   میان باالترین ضریب همبستگی  ،استخوانی

ایـن در حـالی    .بود 74/0برابر که  ،شددیده استخوانی در دختران 
در حالی . را نشان دادند 60/0که پسران ضریب همبستگی  ،است
سن دندانی و سن میان باالترین ضریب همبستگی در پسران  ،که

 .)4 جدول(بود ) 71/0( استخوانی
این سنین تکـاملی، بـا   میان ب همبستگی یدر پسران، ضرا

ولی این حالـت را بـه صـورت     ،شودبیشتر می آشکاراافزایش سن 
  . دیدتوان مطلق در دختران نمی

تکامل دندانی با رویدادهاي  رخدادهايدر بررسی همزمانی 
 دنـدان  G يمرحلـه میـان  ، بیشترین همزمانی ي استخوانینمایه
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در  ،ایـن حالـت  . مشـاهده شـد   MP3cap يکانین پایین با مرحله
این . پسران گزارش شده است درصد 6/55دختران و  درصد 5/61

 درصد 5/54در  ،دندان مولر دوم نیز F يکه مرحله ،در حالی است
ــا   ــنس، ب ــر دو ج ــوارد در ه ــت  MP3capم ــوده اس ــان ب .همزم

  دندانی و استخوانی در جمعیت مورد مطالعهب همبستگی بین سنین تقویمی ، یضرا :4 جدول
  

  P  سن دندانی و سن استخوانی   P  سن تقویمی و سن استخوانی  P سن تقویمی و سن دندانی  جنس
  05/0  59/0  01/0  74/0  01/0  67/0 دختران
 05/0  71/0  003/0  60/0 016/0  50/0  پسران
  01/0  63/0  01/0  67/0  01/0  57/0  کل

  

  

  بحث
  سن استخوانی 

مچ  پرتونگارياین بررسی، براي تعیین سن استخوانی از در 
گـرولیچ و پایـل    بـا اطلـس اسـتاندارد   ي همخوانی پایهو بردست 

)Greulich & Pyle (هـاي این روش نسبت بـه روش  .استفاده شد 
یادگیري آسانی دارد و از قابلیـت تکـرار    ،بسیار سریع بوده همانند

د این روش باید به تفـاوت  در کاربر. )25-21(مطلوب برخوردار است 
همخـوانی  که البتـه امکـان    ،توجه داشتگوناگون نژادهاي  میان
  . هر منطقه وجود داردگروه هاي تعریف شده در این روش با نمایه

 يسازي در ناحیـه هایی در استخوانتفاوتبررسی، در این 
اپی فیـز اسـتخوان زنـد    ي به ویژه دربارهکه  ،مچ دست دیده شد

که سـن اختصاصـی ایـن     ،بود، به این ترتیبگویا ) Ulna(زیرین 
ها استخواندیگر تر از موارد بسیار عقب ياستخوان تقریبا در همه

مــچ، از  يســازي در ناحیــهترتیــب اســتخوان ،بــود و یــا گــاهی
این حالـت را  همانند . کردنمیپیروي اطلس استاندارد  هايتصویر

و  کراالسـیري  و) Lester ()26(لیستر  و) Carpenter(پیشتر کارپنتر 
بـراي   ،بنابراین. اندکردهبیان خود هاي بررسیدر  ،نیز )6(همکاران 

مـچ بـر    يبه حداقل رساندن اثر تفاوت استخوان سازي در ناحیـه 
هاي مچ، استخواني بررسی، به همهتعیین سن استخوانی در این 

 ،و در ایـن میـان  شد انگشتان و کف دست به طور همزمان توجه 
  . هاي مچ دست بوده استمترین تاکید بر استخوانک

که دختران  ،بررسی تکامل استخوانی در دو جنس نشان داد
هر یک از مراحل تکامل  نسال زودتر از پسرا 5/1میانگین به طور 

که  ،نتایجی استهمانند این حالت دقیقا . گذرانندمیرا استخوانی 
 يتایلنـد  يساله 19تا  7بررسی گروه و همکاران در کراالسیري 
 میـان زمـانی   يسـال فاصـله  سه با احتساب . )6( اندگزارش کرده

 11در حـدود  بررسـی،  و جهش رشد، دختران مورد  PP2ي مرحله

منحنی رشد خواهند  يسالگی به قله 13در حوالی  ،و پسران سالگی
هـدایتی و همکـاران بـر روي    بررسـی  این مقادیر با نتایج . رسید

. )27( داردي همخـوانی  شـیراز  يسـاله  17تا  8انان کودکان و نوجو
کودکـان  روي خـود بـر   هـاي  بررسیدر  ،نیز) Fishman(فیشمن 
هاي که با استفاده از تصـویر  ،بر این نکته تاکید کرده است ،غربی

 یجهش رشد را با دقترخداد توان زمان دست و مچ، می پرتونگاري
  .)28( برآورد کرد باال
  

  سن دندانی 
بـراي تعیـین سـن    دمیرجیـان  از روش سی کنـونی،  برردر 

تـرین روش بـراي   ، پذیرفتـه دندانی استفاده شده است، که امروزه
براي هایی ، بررسیالبته )32-29(هاست بررسی وضعیت تکامل دندان

 ویژه انجـام هاي گروهبیشتر استانداردهاي این روش با همخوانی 
ن، پژوهشی در این زمینه ولی متاسفانه در ایرا، )34و  33( گرفته است

در ایـن  دمیرجیـان  از روش اسـتاندارد   ،بنـابراین . در دسترس نبود
تـاج  بلندي در این روش از نسبت  ،از آنجا که. استفاده شدبررسی 

بلندي شود، به ریشه تشکیل شده در تعیین سن دندانی استفاده می
 کردنخواهد اثر ها بر ارزیابیتصویرهاي پرتونگاري،  کوتاهی یا و

)6(.  
که میانگین اخـتالف   ،دهدهاي این بررسی نشان مییافته

 هماننددختران و پسران در رسیدن به مراحل شش ماه میان  سنی
 2/1(بیشترین اختالف را در دندان کانین . تکامل دندانی وجود دارد

حتـی   ،که این اختالف ،باید توجه داشت ،البته. دیدتوان می) سال
بسـیار کمتـر از اخـتالف تکـاملی      ،خـود نیـز  در بیشترین مقادیر 

ها از سن دندان ،دهددو جنس است، که نشان میاستخوانی میان 
  .دارندپیروي بیشتر تقویمی 

ــرایط   ــدانی در ش ــل دن ــی تکام ــد در بررس ــلهمانن  تکام
تر تکامـل دنـدانی در   استخوانی، درصد پراکندگی مراحل پیشرفته
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هماننـد بررسـی   این یافتـه  . شوددیده می ناز دخترا تربیش نپسرا
دندان عقـل بـه اوج   ي بارهکه در ،است )6(و همکاران کراالسیري 

 يکه تشـکیل جوانـه  که گاهی درحالیا، به این معن ،رسدخود می
ی بـا  ننشده اسـت، در پسـرا  آغاز  ناین دندان در بسیاري از دخترا

همانند . است نتاج آن درحال کامل شداستخوانی همانند، تکامل 
در بررسی ارتباط تکامل استخوانی  )16( انگستروم اي رانین یافتهچ

-این مسـاله را مـی  . با تکامل دندان مولر سوم گزارش کرده است
هماننـد  توان ناشی از اختالف سنی پسران و دختـران در شـرایط   

 ،شدپیشتر نیز، گفته که  ،گونههمانزیرا، . تکامل استخوانی دانست
سال از  5/1میانگین دختران به طور نی، همانند استخوادر مراحل 

کوچکتر هستند و تکامل دنـدانی نیـز، بـه شـدت از سـن       نپسرا
  . پذیرداثر میتقویمی فرد 

 گونـاگون بررسی میانگین سنی به دست آمده براي مراحل 
 را بـا جـدول  ی چشـمگیر  ، تفـاوت بررسـی تکامل دنـدانی در ایـن   

مورد  گروهکه  ،رسدیبه نظر م. دهدنشان میدمیرجیان استاندارد 
ایـن  . گذرانندمیبیشتر  ی، مراحل تکامل دندانی را با سرعتبررسی

، )35( دیگر هـم گـزارش شـده اسـت    هاي گروهحالت که در برخی 
نژاد ایرانـی  روي گسترده بر هاي بررسیلزوم انجام  يدهندهنشان

ه شده و تعیین سن دنـدانی بـا   یاین نژاد اراي ویژهاست تا جدولی 
  . پذیر گرددباال امکان یتدق
  

  سنین تکاملی دندانی، استخوانی و تقویمی میان ارتباط 
سنین تقویمی و استخوانی در ایـن   میانضریب همبستگی 

بوده ) در پسران 60/0در دختران و  74/0( دیگرانبررسی بیشتر از 
تکامل استخوانی با سـن و سـال   همخوانی که ا، به این معن. است

ایـن مقـادیر بـه نتـایج     . دیدتوان بیشتر می نتراکودك را، در دخ
هر چند در این مورد نباید . )14(نزدیک است  انگسترومهاي بررسی
استخوانی هاي نژادي و عوامل محیطی و اثر آنها بر تکامل تفاوت

  . را نادیده گرفت
، بررسـی سن تقویمی و سـن دنـدانی در ایـن    میان ارتباط 

 ،دهدکه نشان می ،گزارش شد نادر دختر 67/0و  ندر پسرا 50/0
با سن تقـویمی  ران سن دندانی نیز، همانند سن استخوانی، در دخت

کمتـر از ضـرائب    آشـکارا، البته این ارتبـاط  . داردهمخوانی بیشتر 
  )14(و همکـاران  هاي انگسـتروم  بررسیکه در  ،اي استهمبستگی

بودن روش ناکافی اي از تواند نشانهاین یافته می. شده استآورده 
  . باشدبررسی مورد گروه در تعیین سن دندانی در دمیرجیان 

که در تعیین سن کودکی از نـژاد   ،رسدبه نظر می ،بنابراین
گـرولیچ و پایـل   اسـت، روش   شناختهکه زمان تولد وي نا ،ایرانی

بررسـی  (دمیرجیـان  از روش سودمندتر ) بررسی تکامل استخوانی(
  . است) تکامل دندانی

دندانی و سن استخوانی، ضریب  سن میان يرابطه بررسی در
کـه   ،در دختران مشاهده شـد  59/0و  نپسرا در 71/0همبستگی 
 ،از دختران تربیش نها در پسراوضعیت تکامل دندان ،دهدنشان می

نسبت ، به این مقادیر. استبه شرایط تکامل استخوانی قابل تعمیم 
 ،)15( سـیرا  ،)14( ترومانگسـ  هايبررسیکه در  ،نتایجی است همانند
در صـورت   ،البته. به دست آمده است )6(کراالسیري  و )17( کوتینه

که  ،رود، انتظار میبررسیمورد گروه با دمیرجیان روش همخوانی 
بررسی  ،که ضمن این. افزایش یابد ،ب همبستگی نیزیمقادیر ضرا
  کـه   ،دهـد و دنـدانی نشـان مـی   رخـدادهاي اسـتخوانی   همزمانی 

زمانی رخ  موارد درصد 60 در حدود دندان کانین پایین G يمرحله
قابـل  MP3cap  يدست و مچ، مرحلهپرتونگاري که در  ،داده بود

 يریشـه بلندي که کامل شدن ا، ن معنه ایب. تشخیص بوده است
جهـش  رخـداد  اي از تواند نشـانه بسته شدن اپکس، میبی کانین 

حداکثر استفاده از رشد فک چند ماه آینده، در  ،کهرشد باشد و این
هـر چنـد   . پذیر استدرمان مشکالت ارتوپدیک امکانراستاي در 

انجـام  بـه   بررسـی  ایـن  نتایج دیگراین نتیجه و  يتعمیم قاطعانه
  . استنیازمند تر گستردههاي بررسی

از مراحل  ،دهدکه نتایج این پژوهش نشان می، گونههمان
توان براي تعیین زمان رامیک میپانو پرتونگاريها در تکامل دندان

گروه استاندارد با دمیرجیان اما روش کرد، جهش رشد فرد استفاده 
 لـزوم انجـام پـژوهش و    ،بنـابراین  .کامل نـدارد همخوانی ایرانی 
کامال گروه بررسی کنونی آن با همخوانی بیشتر براي هاي بررسی

ی و کـه  همبسـتگ   ،تر رامطلوب یشود تا بتوان نتایجاحساس می
  .به دست آورد ،رشدي داشته باشدرخداد نزدیکی بیشتر با 

  
  نتیجه گیري

  :دهد کهنشان میبررسی کنونی نتایج 
هر یک از مراحل تکامـل   ن،سال زودتر از پسرا 5/1 ندخترا •

تکامـل  ي بارهاین حالت در. گذرانداستخوانی را پشت سر می
انند همدر مراحل  ،کهضمن این ،استشش ماه تنها  ،دندانی

تـر از تکامـل دنـدانی را    پیشـرفته  یمراحل نپسرااستخوانی، 
  . دهندنشان می
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سنین دندانی، استخوانی و تقویمی، میان ب همبستگی یضرا •
ـ    ایـن سـنین تکـاملی نشـان     ادار را میـان  ارتباط آماري معن

سـن تقـویمی و سـن اسـتخوانی بـا      ي بـاره کـه در  ،دهدمی
 .شودبیشتر دیده می آشکاري

مراحل تکامل استخوانی و دندانی را میان همزمانی بیشترین  •
 يدندان کانین پـایین بـا مرحلـه    G يمرحلهمیان توان می

MP3cap مـوارد، همزمـان رخ    درصـد  60که در حدود  ،دید
تواند به احتماال بررسی تکامل دندانی می ،بنابراین. دهندمی

 بالینی موثر در تعیین زمان جهش رشد عمـل ي نمایهعنوان 

تر با تمرکز بیشتر بر دندان گستردههاي بررسیهر چند . کند
کانین براي قطعیت بخشیدن به این احتمال ضروري به نظر 

  . رسدمی
  

  یادآوري
، کـه بـه   مـومی عاین مقاله از پایـان نامـه دوره دکتـراي    

بـه   میه حیـدري سـ و نگارش دکتـر   هره هدایتیزراهنمایی دکتر 
  .استخراج گردیده استثبت شده،  940شماره 

****** 
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